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KALENDARIUM 
 
 

24.09.2014r.r Zebranie plenarne Zarządu Oddziału w Warszawie 

 
Zebranie otworzył Prezes ZO Jan Łopaciuk rozpoczynając od powitania członków 

honorowych SGP: kol. Marii Januszko, Stanisława Czarneckiego i Zdzisława Dworakowskiego, 
nielicznych prezesów Kół i Klubów oraz zabranych członków Zarządu Oddziału. 
W kolejności porządku obrad przyjęto jednogłośnie Protokół z zebrania plenarnego ZO z dnia 
25.06.2014r.  

Następnie dokonano uroczystego wręczenia honorowych odznak SGP.   
Na podstawie uchwały nr 29 z dnia 24.06.2014r. Prezydium Zarządu Głównego SGP Diamentową 
Odznakę Honorową SGP otrzymał Stanisław Zaremba. 
Na podstawie uchwały nr 204 z dnia 10 czerwca 2014r. Prezydium Zarządu Głównego SGP za 
zasługi dla SGP odznaczenia honorowe otrzymali: 
 Złotą Odznakę Honorowa SGP:  Helena Gajewska – Chromińska i Tadeusz Wojno 
 Srebrną  Odznakę Honorową SGP:  Włodzimierz Kołb i Bogusław Żukowski 

Wręczenia odznaczeń obecnym na zebraniu: kol. Stanisławowi Zarembie i kol. Helenie Gajewskiej 
– Chromińskiej,  dokonał prezes Zarządu Oddziału – kol. Jan Łopaciuk oraz Wiceprezes ZO  
kol. Zdzisław Dworakowski. 
W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Prezydium ZO w Warszawie za okres 
sprawozdawczy Prezes ZO – Jan Łopaciuk omówił dokładnie sprawy związane z organizacją 
seminarium w Ryni. Wskazał, że okres  wakacyjny poświęcono na opracowanie programu 
seminarium jak również uzyskanie honorowego patronatu Głównego Geodety Kraju nad 
seminarium, które odbędzie się w dniach 20-22.10.2014r., nie 22-24.10.2014r. Zmiana terminu 
była konieczna, bowiem termin 22-24.10.2014. kolidował z ustalonym w tych dniach przez GGK 
Forum Szkoleniowym, na które zaproszenie otrzymało również nasze Stowarzyszenie. Zostało to 
uwzględnione w Komunikacie nr 2 dotyczącym seminarium.  W swoim wystąpieniu przedstawił 
skład organizacyjny jak również program seminarium szkoleniowego w Ryni, ze szczegółowym 
przestawieniem prelegentów poszczególnych sekcji tematycznych.  
Kol. Zdzisław Dworakowski poproszony o uzupełnienie informacji z działalności Prezydium ZO 
przekazał relacje z dotychczas odbytych imprez relaksowych oraz przedstawił terminarz 
przyszłorocznych imprez zaplanowanych przez Oddział. 
Zebranie zakończyła prelekcja nt. „Koncepcja modelowego ujęcia katastru 3D Polsce” wygłoszona 
przez dr hab.inż. Marcina Karabina z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 
Prezentacja została umieszczona na stronie internetowej Oddziału. 
 
 
 

06-08.10.2014r Dni Polsko-Czesko-Słowackie oraz Targi InterGEO w Berlinie 

 

Jubileuszowe XX Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji odbyły się w 
dniach 6–8 października 2014 r. w Berlinie. Stowarzyszenie Geodetów Polskich, we współpracy 
z berlińskim oddziałem stowarzyszenia geodetów niemieckich zorganizowało spotkanie 
reprezentantów geodetów polskich, czeskich i słowackich, byli także przedstawiciele geodetów 
ukraińskich i niemieckich. Konferencję otworzył Stanisław Cegielski Prezes Stowarzyszenia 
Geodetów Polskich. W spotkaniu uczestniczyli szefowie służby geodezyjnej Słowacji: Maria 
Frindrichowa, Czech: Karel Večeře i Polski: Kazimierz Bujakowski. 

Uczestników spotkania powitali: Václav Šanda prezes czeskiego związku geodetów i 
kartografów; Dušan Ferianc prezes słowackiego stowarzyszenia geodetów i kartografów; prof. Ihor 
Trevoho prezydent ukraińskiego stowarzyszenia geodezji i kartografii; Hans-Gerd Becker 
przewodniczący berlińskiego oddziału związku geodetów niemieckich. 



 
 
Tematykę obrad podzielono na sześć sesji: 
1. Wdrażanie Dyrektywy „Inspire” w Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech, 
2. Integracja danych geodezyjnych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie, 
3. Standaryzacja Układów Odniesienia w Europie, 
4. Rozwój wzajemnych kontaktów i kooperacja w dziedzinie geodezji, 
5. Uprawnienia Geodezyjne na tle innych państw w Europie, 
6. Szkolnictwo geodezyjne, dokształcanie zawodowe. 
Godziny popołudniowe i wieczorne zostały poświęcone na zwiedzanie międzynarodowych targów 
geodezyjnych „INTERGEO”, co umożliwiło zapoznawanie się z oferowanym przez producentów 
sprzętem pomiarowym i narzędziami tradycyjnie używanymi podczas prac pomiarowych oraz 
sprzętem i narzędziami, w którym są wykorzystywane najnowsze osiągnięcia technologiczne. 
Jako delegat z Oddziału Warszawskiego w obchodach uczestniczyła kol. Ewa  Sawicka. 

 

 

20-22.10.2014r Seminarium szkoleniowe w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim 

pod honorowym patronatem Głównego  Geodety Kraju 

 

Główna Komisja ds. Zawodu i Szkolenia Ustawicznego oraz Zarząd Oddziału SGP 
w Warszawie zorganizowali w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Ryni nad Zalewem 
Zegrzyńskim seminarium szkoleniowe na temat: Nowelizacja przepisów prawa w dziedzinie 
geodezji i kartografii. W trakcie IV sesji seminaryjnych wygłoszono następujące referaty: 

1. Zmiany przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń 
wykonawczych od 12 lipca 2014 r.- geneza i przebieg prac nowelizacyjnych, nowe zasady 
zgłaszania prac i przyjmowania materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, zmiany dotyczące zasad prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, 
uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu, zasady naliczania i pobierania opłat za 
wykorzystanie danych i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego  - Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju; Witold Radzio, Urszula 
Juszczak – Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

2. Wycena nieruchomości w celu ustalenia danin publicznych (opłata adiacencka i renta 
planistyczna). Podział nieruchomości – problematyka orzecznicza – Magdalena Durzyńska, 
Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

3. Dane ewidencji gruntów i budynków jako podstawa ustalenia podatków lokalnych – Justyna 
Przekopiak, Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych, Ministerstwo Finansów. 

4. Udostępnianie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a dostęp do 
informacji publicznej – Irena Kamińska, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

5. Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do zintegrowanego systemu 
informacji o nieruchomościach na tle przeprowadzonej modernizacji ewidencji  
w ramach projektu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – Faza I 
– Stanisław Zaremba, Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

6. Kwalifikacja gruntów do poszczególnych rodzajów użytków gruntowych w świetle 
aktualnych przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz przepisów 
związanych – Jan Bielański, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. 

7. Zaliczanie gruntów do poszczególnych rodzajów użytków gruntowych - studium 
przypadków na podstawie doświadczeń w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu 
konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 
wiedzy o Mazowszu” – Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego. 

 



8. „Standardy” języka geodezyjnego” – Stanisław Grodzicki, Stowarzyszenie Geodetów 
Polskich. 

9. „Rekomendowane kierunki zmian w standardach określających zasady wykonywania prac 
geodezyjnych i kartograficznych” (podsumowanie pracy Zespołu, który rozpatrzył ok. 500 
uwag do rozporządzenia o standardach (…), propozycje nowelizacji Prawa geodezyjnego i 
kartograficznego) - Mirosław Puzia, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego. 

W seminarium uczestniczyło 112 osób. 
 

 

 

 

 

 

  
 

CO PRZED NAMI 
 
, 
7 lutego 2015r   Bal Geodetów w Restauracji „Bulwar” 
     w Sokołowie Podlaskim 
 
 
30 kwietnia – 04 maja 2015r Wycieczka turystyczna w Beskid Żywiecki 
     Zakwaterowanie w Korbielowie 
 
29 – 31 maja 2015r   XL Rajd Geodetów w Spale 
 
Czerwiec  2015r   Zebranie plenarne ZO 
 
Wrzesień 2015r   Dzień Geodety na Mazowszu 
 
 
16 – 20 września 2015r  Wycieczka w Tatry 
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